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Krótkie podsumowanie 

 

 W dniach 7-10 maja 2007 gościem Instytutu Psychologii w Opolu była  

dr Joanna Ochocka z Kanady. Inicjatorami wizyty dr Ochockiej w naszym 

Instytucie byli studenci należący do Koła Naukowego Psychologii Społeczności 

(NKPS). Studenci poznali naszego gościa podczas VI Europejskiej Konferencji 

Psychologii Społeczności, którą organizowaliśmy w dniach 6-8 października w 

Kamieniu Śląskim, koło Opola. W czasie jednej z konferencyjnych sesji, 

(roundtable - dyskusji okrągłego stołu), Joanna przedstawiła zarys dużego 

projektu badawczego realizowanego przez jej zespół metodą PAR w różnych 

krajach świata. Zaprezentowana metoda okazała się nowością nie tylko dla 

studentów ale też dla pracowników IP, nawet osób prowadzących kursy z 

metodologii nauk społecznych.  

 Kontakt z dr Ochocką spowodował zbudowanie przez studentów strony 

informacyjnej o metodzie PAR w oparciu o dostępną literaturę i zasoby 

internetowe. Ponad pół roku korespondencji spowodowało, że dr Ochocka 

zgodziła się nas odwiedzić i powiedzieć czym jest PAR, gdzie i jak tę metodę 

stosować.  

 Program naukowy pobytu dr Ochockiej obejmował 3 spotkania 

szkoleniowe. W szkoleniu wzięła udział grupa 22 osób w tym 5 pracowników z IP,  

15 studentów psychologii oraz 2 doktorantów z socjologii.  

 Pierwsze, poniedziałkowe spotkanie spędziliśmy głównie na poznawaniu 

siebie nawzajem, rozmawialiśmy o swojej pracy i zainteresowaniach. Dr Ochocka 

wprowadziła nas także w świat głównych pojęć związanych z PAR oraz  rozważań 

czym się różni ta metoda od innych. Jednym z problemów, który szybko się 

ujawnił w czasie szkolenia był brak odpowiedniego słownictwa w języku polskim 

odpowiadającego słownictwu angielskiemu (np. stakeholder). Problem ten 

rozwiązaliśmy „roboczo” używając co najmniej kilku słów (np. ten który 

dzierży/posiada władzę). Kolejne spotkanie poświęcone było na zapoznawaniu się 

z kolejnymi krokami w tym postępowaniu metodologicznym. Trzecie i ostanie 

spotkanie naszej grupy  było skoncentrowane na analizie dokumentalnego 

projektu nagranego na DVD z udziałem osób niepełnosprawnych umysłowo w 



Kanadzie i analizie przykładu pracy magisterskiej, w której zastosowana została 

metoda PAR. Praca dotyczyła określenia potrzeb bezdomnej młodzieży w Ontario 

(Kanada)  

 W czwartek, ostatniego dnia pobytu Joanny w Opolu, odbył się wykład 

otwarty skierowany do całej rzeszy studentów i naukowców naszej społeczności 

akademickiej. Wykład przyciągnął wiele osób (około 80), w tym pedagogów, 

socjologów a także przyjechała grupa z Akademii J. Długosza z pobliskiej 

Częstochowy.  

 Wszyscy, którzy poznali Joannę byli pod wrażeniem jej entuzjazmu i  

profesjonalizmu, jako wykładowcy, badacza i osoby. Naszym wspólnym 

odczuciem był także  podziw dla praktycznych rezultatów metody PAR. Dr 

Ochocka przekonała nas że można połączyć robienie badań z wprowadzaniem 

zmian społecznych.  

 Uważamy, że edukacja osób z naszego ośrodka, przyswojenie wiedzy o tej 

metodzie to początek zmian. Planujemy pierwsze prace badawcze z 

zastosowaniem PAR oraz rozszerzenie programu nauczania studentów w  ramach 

programu z CP o metodę PAR. Ostatni wniosek, szkolenie było za krótkie  

i wywołało poczucie niedosytu.  

  

Organizator szkolenia   

Dr Anna Bokszczanin,  7 lipca, 2007 r.  

P.S. 

 

Poniżej przykłady  opinii wyrażonych w ewaluacji szkolenia warsztatu  

 

A) Wypowiedź uczestnika studiów doktoranckich.  

1. Świetnie, że doświadczyłem wprowadzenia tej metodologii czy sposobu  
prowadzenia badan - pozytywne doświadczenie w sensie poznawczym i  
praktycznym; 
2. Pani Joanna prowadziła to w taki sposób, albo to o czym mówiła miało  
 taki charakter, ze wychodząc stamtąd było się naładowanym pozytywna  
 energią i tysiącem pomysłów na prowadzenie badań - świetne doświadczenie,  
 motywujące i inspirujące; 
3. Sposób w jaki pani Joanna prowadziła warsztaty, jasny wykład, swobodna  
 atmosfera dyskusji, przejrzyste przekazywanie myśli - kolejne pozytywy; 
4. Trochę brakowało mi jednak przykładów projektowania i przeprowadzania  
 takich badan, jakiegoś know how większego, być może zbyt mało czasu na to  
 było; 
5. Grupa nie była dociekliwa i krytyczna wystarczająco, zachwyciliśmy się  
 pozytywnym przykazem pani Joanny, albo brakowało nam wiedzy i  
 doświadczenia, żeby wykorzystać tę okazję do dyskusji nad metodologia  
 badań na jakimś bardziej zaawansowanym poziomie; 



 6. W wymiarze praktycznym: elementy tej metodologii, po dalszym  
 doczytywaniu, wykorzystuje w swoich aktualnych badaniach, wiec nie była to  
 tylko stymulacja intelektualna, ale zastrzyk dobrych pomysłów. 

 

B) Wypowiedź pracownika IP.  

Warsztat PAR był poprowadzony przez dr Ochocką na wysokim poziomie  
profesjonalizmu. Pozwolił mi poznać zupełnie nowe w warunkach polskich  
podejście do badań w naukach społecznych, podejście sprzyjające  
projektowaniu badań interdyscyplinarnych oraz mobilizowaniu całych  
społeczności w proces rozwiązywania konkretnych problemów. Dr Ochocka to  
idealne połączenie pasji społecznikowskiej z profesjonalizmem badacza. 
 

 

 

 

 

 

 


